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MADÁCH FÖ MÜVE - ARABUL

Germanu$ Gyula levele Varga Lajosnak

Madách remekét nemcsak európai nyelvekre fordították le. Olvasható arab, héber, grúz,
örmény és japán átültetésben is, jelenleg készül mongol és török műfordítása.Az ember
tragédiája fordításait ismertető dokumentumok között őrzömGermanus Gyula profesz
szor levelét Madách Imre fő művének arab fordítója, Issa an-Naouri életútjáról. A
jordániai ír9 nevével és munkásságával Germanus Gyula' Az arab irodalom /(]'-/Illlete
című kötetében találkozott először a magyar olvasó. Naouri 1965 telén járt hazánkban,
ezt követően behatóan tanulmányozta a magyar irodalmat. Arab nyelvű Tragédia
fordítása Ma 'asat al-Insan címmel Libanonban, a bejrúti Ouajdat kiadó gondozásában
jelent meg l970-ben.

A kettős Madách-évforduló alkalmat ad a világhírű orientalista tudós levelének
közzétételére.

Varga Lajos

1977. július 29.
Kedves Olvasóm!

Levelére válaszolva, értesítem, hogy Dr. Issa an-Naouri jordániai íróval évtizedek óta
- mint a legtöbb arab, török, perzsa íróval- szoros kapcsolatban állok. Műveit az "Arab
irodalom története" című művemben ismertettem. Nemrég elküldte nekem "A fekete
fonal" című életrajzát, amiből kitűnik, hogy szülei törpebirtokosok voltak, és gyermek
korában állatokat legeltetett. Majd a jordániai keresztény szerzetesi iskolába került 
mivel keresztény vallású és neve magyarul: "Jézus a Vízemelő" -, az iskolában kezdett
verseket, majd rövidebb elbeszéléseket írni. Az iskolából kikerülve vendéglőkben pincér
ként kereste kenyerét, de irodalmi érdeklődése nem lankadt és csakhamar egy napilap
közölte verseit és elbeszéléseit, ami felbátorította komoly tanulásra, megtanult angolul
és olaszul és eme nyelvtudásával bővítette nyugati irodalmi ismereteit. Jobb megélheté
sért egy nagyobb vendéglő vezetését vette ;'I\. és ekkor találkozott egy szende leánnyal.
akihez gyönyörű lélekhez szóló verseket írt. Szerelmük azonban nem folytatódott házas
sággal, de az érzésbeli kal?fsolat arra is ösztönözte, hogy állami hivatalt vállalt. A
kormány kinevezte római követté és így anyagi helyzete biztosítván, teljesen a tudomány
és irodalomnak szentelte életét. Számos munkái mellett az amerikai arab költészetrőlírt
úttörő könyvet, és fordította az angol és francia, olasz, német remekírók műveit, ame
lyeknek arab kiadását "Tanulmányok idegen nyelvekből" címmel megjelentette. Magyar
költőkközül Petőfi, Garai Gábor, Radnóti Miklós versei szerepelnek a kötetben, de több
magyar novellát is fordított arabra, jóllehet mindézeket nem az eredeti magyar, hanem
angol fordításból ismerte és dolgozta fel. Legkimagaslóbb müve kétségtelenül Madách:
Az ember tragédiájának arab fordítása angolbél, az én segítségemmel, bő bevezetéssel
ismertetve Madách életművét.Ezt a könyvet baráti kapcsolatunk jeiéül nekem ajánlotta:
"Drága, szeretett barátomnak Germanus Gyulának".

Elnézést kérek rossz írásomért, de 93. életévemben és sok sürgős munkámban, már
csak ilyen macskakaparás jön létre.
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